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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 129846/2021
Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων
και τετράκυκλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 84 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει.
γ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131).
δ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
ε. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(Α’ 208).
στ. Του π.δ 123/10-10-2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
ζ. Του π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
η. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

Αρ. Φύλλου 2384

θ. Της υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
ι. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.59172/7775/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
ια. Του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013 του Ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου
2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων, και των
εκτελεστικών και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών
που τον τροποποιούν και τον συμπληρώνουν.
2. Την ανάγκη καθορισμού των διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων για την έκδοση εγκρίσεων τύπου ΕΕ
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013.
3. Την Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπ’ αρ.
118036/4-12-2020, από την οποία προκύπτει ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013 καθορίζοντας τις διοικητικές διατάξεις για την έκδοση «έγκρισης τύπου ΕΕ».
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα οχήματα του
άρθρου 4 και του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ)
168/2013, καθώς και στα συστήματα, κατασκευαστικά
στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. «έγκριση τύπου ΕΕ»: η διαδικασία με την οποία μια
εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος,
συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής
μονάδας πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και
τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013,
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2. «πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ»: πιστοποιητικό που βασίζεται στο πρότυπο που παρατίθεται στην
εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 ή στο έντυπο κοινοποίησης
που ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ
που αναφέρονται στον ανωτέρω Κανονισμό ή στις κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013,
3. «δελτίο πληροφοριών»: το έγγραφο που φαίνεται
στο μέρος Β του Παραρτήματος Ι του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 901/2014 της επιτροπής της 18ης Ιουλίου
2014 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013,
4. «φάκελος πληροφοριών»: φάκελος που περιλαμβάνει το δελτίο πληροφοριών, όλα τα στοιχεία, τα σχέδια,
τις φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες, την ένδειξη
της διαδικασίας που επιλέγεται βάσει του άρθρου 25
παράγραφος 1 όσον αφορά για τα οχήματα, καθώς και
τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από την
αρχή έγκρισης στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης,
5. «πακέτο πληροφοριών»: καταρτίζεται από την εγκρίνουσα αρχή και αποτελείται από τον φάκελο πληροφοριών μαζί με την έκθεση δοκιμών καθώς και οποιαδήποτε
άλλα έγγραφα τα οποία η Τεχνική Υπηρεσία ή η εγκρίνουσα αρχή έχει προσθέσει στον φάκελο πληροφοριών
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων της. Το πακέτο πληροφοριών περιέχει ευρετήριο περιεχομένων,
με κατάλληλη αρίθμηση ή άλλη σήμανση, ώστε όλες οι
σελίδες να αναγνωρίζονται σαφώς· το έγγραφο αυτό έχει
τέτοια μορφή ώστε να παρουσιάζεται η καταγραφή των
διαδοχικών σταδίων διαχείρισης της έγκρισης τύπου ΕΕ,
ιδίως δε οι ημερομηνίες αναθεωρήσεων και ενημέρωσης. Η εγκρίνουσα αρχή διατηρεί τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στο πακέτο πληροφοριών διαθέσιμες
για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά το τέλος της
περιόδου ισχύος της σχετικής έγκρισης.
6. «εγκρίνουσα αρχή»: η αρχή κράτους μέλους, η οποία
έχει θεσπιστεί ή οριστεί από αυτό και έχει κοινοποιηθεί
στην Επιτροπή από το κράτος μέλος, και είναι αρμόδια
για όλες τις πτυχές της έγκρισης τύπου ενός οχήματος,
συστήματος, μηχανικού μέρους ή χωριστής τεχνικής
μονάδας, για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την ανάκληση ή
την άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών έγκρισης, για
τη λειτουργία ως σημείο επαφής με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, για να διορίζει τις Τεχνικές Υπηρεσίες και να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής
πληροί τις προϋποθέσεις ή τηρεί τις υποχρεώσεις. Στην
χώρα μας ως εγκρίνουσα αρχή έχει οριστεί η Διεύθυνση
Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ.Τ.Ο.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
7. «Τεχνική Υπηρεσία»: οργανισμός ή φορέας, ο οποίος
ορίζεται από την εγκρίνουσα αρχή κράτους μέλους ως
εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή αυτών ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των
αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματος της εγκρίνουσας αρχής· η εγκρίνουσα
αρχή μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά.
8. «κατάταξη οχημάτων»: όπως αυτή καθορίζεται στο
άρθρο 4 και στο παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 168/
2013.
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Άρθρο 3
Ορισμός Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Για τον ορισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόζεται το άρθρο 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013 και
ανακοινώνεται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σκοπό αυτό. Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν
εισήγησης της Δ.Τ.Ο., έπειτα από αξιολόγηση σύμφωνα
με το άρθρο 4 της παρούσης. Μία Τεχνική Υπηρεσία είναι
δυνατό να ορισθεί να διενεργεί ή να εποπτεύει δοκιμές
και επιθεωρήσεις στο πλαίσιο μιας ή περισσότερων κατηγοριών εγκρίσεων που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση ή/και κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν τις αρμοδιότητες, τις προϋποθέσεις και τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ)
168/2013 και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της οποίας έγινε ο ορισμός τους. Επιπλέον, οι
Τεχνικές Υπηρεσίες που έχουν οριστεί στην Ελλάδα και
έχουν έδρα χώρα του εξωτερικού, όταν προτίθενται να
ενεργοποιήσουν νέους επιθεωρητές θα πρέπει να προσκομίζουν στη Δ.Τ.Ο. αποδεικτικό σχετικής ενημέρωσης
του φορέα διαπίστευσής τους ή βεβαίωση του υπευθύνου ποιότητας ή ανωτέρου αυτού (σύμφωνα με το
οργανόγραμμα του φορέα) ότι ο νέος επιθεωρητής έχει
ενταχθεί στη δύναμη του φορέα σύμφωνα με τη σχετική
διαδικασία του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το
οποίο έχει διαπιστευθεί και οριστεί ως Τεχνική Υπηρεσία.
2. Η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με
διαπίστευση βάσει του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ σύμφωνα με τα EN ISO/IEC 17020 ή EN ISO/IEC 17025 με
πεδίο εφαρμογής τη διεξαγωγή δοκιμών στα πλαίσια των
απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, ή με το EN ISO/IEC
17021 σχετικά με συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ΕΝ
ISO 9001 για την κατασκευή οχημάτων ή ISO/TS 16949),
ανάλογα με την κατηγορία για την οποία ορίζεται. Οι
ανωτέρω διαπιστεύσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί από
φορέα που ανήκει στην MLA (MultiLateral Agreement),
για αμοιβαία ισότιμη αναγνώριση δραστηριοτήτων, των
ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης.
3. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες μπορούν να αναθέσουν σε
υπεργολάβους, με τη σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας
αρχής έγκρισης τύπου, ορισμένες από τις κατηγορίες
δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν οριστεί, ή να αναθέσουν την εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε
θυγατρική. Όταν Τεχνική Υπηρεσία αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα που περιλαμβάνονται στις
κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί
ή αναθέτει σε θυγατρική την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης, και ενημερώνει σχετικά την αρχή έγκρισης
τύπου. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή
οι θυγατρικές τους, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες κοινοποιούν στην Δ.Τ.Ο. τη διαπίστευση που χορηγεί ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης
του υπεργολάβου ή της θυγατρικής, και των καθηκόντων
που αυτές εκτελούν.
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4. Οι τροποποιήσεις των ορισμών των Τεχνικών Υπηρεσιών για θέματα που αφορούν αλλαγές των καταστατικών εγγράφων, της επωνυμίας, των ονομάτων των νόμιμων εκπροσώπων του, της ταχυδρομικής διεύθυνσης,
του οργανογράμματος, του πιστοποιητικού διαπίστευσης, και άλλων παρομοίων στοιχείων θα υπογράφονται
από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων
και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η αιτούσα Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει αίτηση στην
Δ.Τ.Ο., όπου προσδιορίζει τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες θέλει να οριστεί.
Άρθρο 4
Αξιολόγηση Τεχνικών Υπηρεσιών
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 3
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013, και με το παράρτημα XVII του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014. Η ορίζουσα
εγκρίνουσα αρχή καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης που
περιλαμβάνει πιστοποιητικό διαπίστευσης που εκδίδεται
από φορέα διαπίστευσης.
Εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από την
ημερομηνία της αρχικής αξιολόγησης διενεργείται νέα
αξιολόγηση (επαναξιολόγηση). Για την επαναξιολόγησή
της η Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει το αργότερο τρεις (3)
μήνες πριν από την λήξη του ορισμού της, αίτηση και τα
αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά που προβλέπονται
για τον ορισμό, ή μνημονεύει αυτά της αρχικής αίτησης
ή της αμέσως προηγούμενης επαναξιολόγησης, εφόσον αυτή δεν έχει μεταβληθεί, υποβάλλοντας σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής, ο οποίος θέλει να εγκρίνει τον τύπο
ενός οχήματος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
παρόντος άρθρου και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν
από τον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013, και προσκομίζει άπαξ
στη Δ.Τ.Ο. τα παρακάτω αποδεικτικά της ικανότητάς του:
1. Γενική περιγραφή δραστηριότητας.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της
μονάδας κατασκευής και των μονάδων συναρμολόγησης (εφόσον υπάρχουν) από την αρμόδια Διεύθυνση
Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων, στην οποία να φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητάς της περιλαμβάνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα.
Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής απαλλάσσεται
από την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ως άνω
Διεύθυνση.
3. Πρόσφατη (έως ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή
έκδοσης της ανωτέρω άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν
έχει μεταβληθεί ή ανακληθεί. Η παρούσα βεβαίωση δεν
απαιτείται, εφόσον η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί
εντός των προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από την
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αίτηση, ή Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή ότι αυτή
είναι σε ισχύ και δεν έχει μεταβληθεί.
4. Τα νομιμοποιητικά του έγγραφα.
5. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει:
α) ότι γνωρίζει, αποδέχεται και εφαρμόζει τις απαιτήσεις/υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή
των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013 και της
παρούσης απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύουν, β) ότι
επιτρέπει την παρουσία εκπροσώπων της εγκρίνουσας
αρχής κατά την διάρκεια δοκιμών και ελέγχων από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες, και γ) ότι θα συνεργάζεται κατά την
διάρκεια ερευνών/ελέγχων που θα διενεργούνται από
την εγκρίνουσα αρχή.
6. Πιστοποιητικό αρχικής αξιολόγησης σύμφωνα με
το άρθρο 7 της παρούσας.
7. Αντίγραφο εγχειριδίου ποιότητας και των διαδικασιών της συμμόρφωσης παραγωγής.
8. Πιστοποιητικό σχετικά με το διεθνή αναγνωριστικό
κωδικό του κατασκευαστή (WMI), το οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή που ενεργεί σε συμφωνία
με το διεθνή οργανισμό που αναφέρεται στο πρότυπο
ISO378:2009.
Η Δ.Τ.Ο. τηρεί αρχείο με τα αποδεικτικά ικανότητας
κάθε κατασκευαστή, το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται με ευθύνη του κατασκευαστή, για κάθε αλλαγή των
ανωτέρω δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής επιθυμεί την
έγκριση τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για
οχήματα σύμφωνα με τις οδηγίες/Κανονισμούς της ΕΕ
που αναφέρονται στoν Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 υποβάλλονται δικαιολογητικά αντίστοιχα των ανωτέρω.
Αν η κατασκευή γίνεται στο εξωτερικό, αντί των δικαιολογητικών που αφορούν στην άδεια λειτουργίας
των κατασκευαστικών μονάδων, των νομιμοποιητικών
εγγράφων του κατασκευαστή και ενδεχομένως της εκπροσώπησής του, προσκομίζονται σχετικές πρόσφατες
βεβαιώσεις των οικείων επιμελητηρίων της χώρας κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό 7 δεν
απαιτείται.
Άρθρο 6
Έκδοση Έγκρισης τύπου ΕΕ
Η Δ.Τ.Ο. εκδίδει έγκριση τύπου ΕΕ έπειτα από αίτηση
του κατασκευαστή σύμφωνα με τη διαδικασία του Παραρτήματος I.
Άρθρο 7
Συμμόρφωση παραγωγής
Έγκριση τύπου ΕΕ χορηγείται μόνο εφόσον ο κατασκευαστής διαθέτει κατάλληλο σύστημα συμμόρφωσης
παραγωγής, δηλαδή κατάλληλες ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, κατά
περίπτωση, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο
τύπο. Η καταλληλότητα των συστημάτων συμμόρφωσης
παραγωγής επαληθεύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες
του άρθρου 33 και όσα αναφέρονται στο παράρτημα II
(Γ 3) του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013, και διενεργούνται
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και επαληθεύονται σύμφωνα με το άρθρο 8 και το παράρτημα IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
44/2014.
Ο κατασκευαστής πριν την χορήγηση της έγκρισης
τύπου, ζητά από ορισμένη Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας
Γ’ σύμφωνα με το άρθρο 3, την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζει για την
παραγωγή («αρχική αξιολόγηση» και επαλήθευση των
ελέγχων που αφορούν το αντικείμενο της έγκρισης «διακανονισμοί (μέθοδοι) συμμόρφωσης του προϊόντος»,
σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013
και με το παράρτημα IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014).
Η Τεχνική Υπηρεσία μετά την επιτυχή αξιολόγηση του
κατασκευαστή, χωρίς καθυστέρηση χορηγεί ανά περίπτωση:
1. α) Πιστοποιητικό «αρχικής αξιολόγησης» ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1.1 του
Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 44/2014, και
β) Δήλωση συμμόρφωσης, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.3.2.3 του Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014.
2. α) Δήλωση-βεβαίωση «διακανονισμού (μεθόδων)
συμμόρφωσης προϊόντος» στην οποία δηλώνεται ότι
επαληθεύθηκε η ύπαρξη επαρκών διακανονισμών και
τεκμηριωμένων σχεδίων ελέγχου, τα οποία συμφωνήθηκαν με τον κατασκευαστή για κάθε έγκριση, για τη
διεξαγωγή, σε καθορισμένα διαστήματα δοκιμών ή σχετικών ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της συνεχούς
συμμόρφωσης προς τον εγκεκριμένο τύπο, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των πραγματικών δοκιμών
που προσδιορίζονται στις κανονιστικές πράξεις. Στην
δήλωση - βεβαίωση θα περιγράφονται κατ’ ελάχιστον
οι τρόποι ικανοποίησης των απαιτήσεων της παραγράφου 2.3 του Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014, και
β) Το σχέδιο με την συχνότητα των επαληθεύσεων
καθώς και την ημερομηνία της επόμενης προβλεπόμενης επίσκεψης παρακολούθησης. Εφόσον δεν ορίζεται
η συχνότητα των επαληθεύσεων των δοκιμών και των
ελέγχων στις κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται
στον Κανονισμό (ΕΕ) 168/2013 και στις εκτελεστικές και
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αυτού, αυτές διενεργούνται
τουλάχιστον μια φορά ανά τριετία.
3. Δήλωση-βεβαίωση «διακανονισμού (μεθόδων) συνεχιζόμενης επαλήθευσης», μετά από κάθε επιθεώρηση
ή επανεξέταση, της συνεχούς αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών που ορίζονται στα μέρη 1 και 2 (αρχική αξιολόγηση και συμμόρφωση προϊόντος) του παρόντος
άρθρου. Στην δήλωση- βεβαίωση θα αναφέρονται τρόποι υλοποίησης των απαιτήσεων των παραγράφων 3.2
έως 3.6 του Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014. Στην περίπτωση που κατά την
αξιολόγηση απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων των
παρ. 3.4 - 3.6 του Παραρτήματος IV του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 44/2014, αυτό θα αναφέρεται
άμεσα στην υπηρεσία με ενδιάμεση δήλωση-βεβαίωση
στην οποία θα αναφέρονται τα ευρήματα και τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης
της παραγωγής, το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο επαλήθευσης της υλοποίησή τους.
Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 και 4, ανακαλείται ο ορισμός της, και στην περίπτωση μη συμμόρφωσης
του κατασκευαστή με τα αναφερόμενα στα άρθρα 5 και
7, ανακαλείται η έγκριση τύπου.
Η Δ.Τ.Ο. διατηρεί το δικαίωμά της να ζητήσει ανά
πάσα στιγμή την επαλήθευση των μεθόδων ελέγχου της
συμμόρφωσης, οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής μέσω μίας έκτακτης επιτήρησης «διακανονισμού (μεθόδων) συνεχιζόμενης επαλήθευσης»
που θα γίνει από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία παρουσία
εκπροσώπων της Δ.T.O., εφόσον υπάρχουν ενδείξεις
για προβλήματα με τα παραγόμενα προϊόντα ή επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες/καταγγελίες καταναλωτών.
Το κόστος της έκτακτης επιτήρησης βαρύνει τον κατασκευαστή.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Τα Παραρτήματα Ι έως και ΙΙΙ, αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη της παρούσας.
Παράρτημα I: Διαδικασία έκδοσης έγκρισης τύπου ΕΕ.
Παράρτημα II: Υπόδειγμα αίτησης που υποβάλλεται
στην εγκριτική αρχή για την έναρξη διαδικασίας έγκρισης.
Παράρτημα IIΙ: Εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 168/2013.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ I
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȑțįȠıȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ ǼǼ
1. īȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ EE, Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ ȐȜȜȠ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İȞİȡȖİȓ İȟ
ȠȞȩȝĮĲȩȢ ĲȠȣȢ țĮȚ İȓȞĮȚ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠ ıĲȘȞ țȠȚȞȩĲȘĲĮ, ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ǼȖțȡȓȞȠȣıĮ ǹȡȤȒ ĲĮ İȟȒȢ
ʌĮȡĮțȐĲȦ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
1.1. ǹȓĲȘıȘ, ȣʌȩįİȚȖȝĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿI ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ İȟȒȢ:
Į) ĮȞ Ș ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȡȤȚțȒ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ Ȓ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ Ȓ
įȚȩȡșȦıȘ Ȓ ȠȡȚıĲȚțȒ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (ȜȒȟȘ) ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ.
ȕ) ĮȞ Ș ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ǼǼ ĮĳȠȡȐ ȘȝȚĲİȜȒ Ȓ ʌȜȒȡȘ Ȓ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞĮ ȠȤȒȝĮĲĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İȖțȡȓıİȦȞ ĲȪʌȠȣ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȞ ıĲĮįȓȦȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ıȪȞĲȠȝȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ. ȉȠ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȖȚĮ ȘȝȚĲİȜȒ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ.
Ȗ) Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ȑȖțȡȚıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșȘșİȓ, įȘȜĮįȒ i) ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ıİ įȚĮįȠȤȚțȐ ıĲȐįȚĮ, ii) ȑȖțȡȚıȘ
ĲȪʌȠȣ ıİ ȑȞĮ ıĲȐįȚȠ, iii) ȝİȚțĲȒ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİȚțĲȒȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȚȢ
İĳĮȡȝȠıĲȑȢ țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ ʌȡȐȟİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ II, V țĮȚ VIII ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013 ȖȚĮ
ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ.
į) Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌ.Ȥ. L3e, ȣʌȠțĮĲȘȖȠȡȓĮ L3e-A1, ȣʌȠ-ȣʌȠțĮĲȘȖȠȡȓĮ L3e-AxE, ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 4 țĮȚ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013.
İ) Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ıĲ) ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ȠȚ ȝȠȞȐįİȢ ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ.
ȗ) ȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ȝİ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮĲİșİȓ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ įȒȜȦıȘ ȩĲȚ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ ȚıȤȪȠȞĲĮ țĮȚ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ.
1.2. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ:
Į) ȩĲȚ, ȖȞȦȡȓȗİȚ, ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ țĮȚ İĳĮȡȝȩȗİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ / ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013 țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ
ȚıȤȪȠȣȞ.
ȕ) ȩĲȚ,
i) ȖȚĮ ĲȠȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ĲȪʌȠ ȠȤȒȝĮĲȠȢ įİȞ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ǼǼ ȖȚĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ
ĲȪʌȠ ıİ țĮȝȓĮ ȐȜȜȘ İȖțȡȓȞȠȣıĮ ĮȡȤȒ țĮȚ țĮȝȓĮ ȐȜȜȘ İȖțȡȓȞȠȣıĮ ĮȡȤȒ įİȞ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȒıİȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ
ȑȖțȡȚıȘ ıĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ,
ii) țĮȝȓĮ İȖțȡȓȞȠȣıĮ ĮȡȤȒ įİȞ ȑȤİȚ ĮȡȞȘșİȓ ȞĮ ȤȠȡȘȖȒıİȚ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ,
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iii) țĮȝȓĮ İȖțȡȓȞȠȣıĮ ĮȡȤȒ įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮțĮȜȑıİȚ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ, țĮȚ,
iv) įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮțĮȜȑıİȚ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ȖȚĮ ĲȠȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ĲȪʌȠ.
Ȗ) ȝİ ĲȘ ȜȓıĲĮ ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȑȜİȖȤȠ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
1.3. ĭȐțİȜȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 27 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013 țĮȚ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȠȣ İțĲİȜİıĲȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 901/2014 ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 18ȘȢ ǿȠȣȜȓȠȣ 2014.
1.4. ȀĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȘȢ ȀȊǹ 8913/1089/13
(Ǻǯ501), ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ.
1.5. ǹʌȠįİȚțĲȚțȐ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 9 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ)
168/2013 ʌİȡȓ ĲȘȢ ȣʌİȣșȣȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İȝʌȜİțȩȝİȞȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȖțȡȚıȘȢ ıİ
ʌȠȜȜĮʌȜȐ ıĲȐįȚĮ.
1.6. ȉȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ(-Į) țĮȚ ĲȠ įİȓȖȝĮ(-ĲĮ) ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ (ĲȦȞ) ʌȡȠıȫʌȠȣ(-ȦȞ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ(-Į) ȞĮ ȣʌȠȖȡȐĳİȚ(-ȠȣȞ) ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ įȒȜȦıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣ
(ĲȠȣȢ) ıĲȘȞ İĲĮȚȡİȓĮ.
1.7. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ ǼǼ ʌȜȒȡȠȣȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ ĲȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 38 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ IV ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 901/2014.
1.8. ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ XV ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013
«ȆȇȅȈǺǹȈǾ ȈȉǿȈ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ ǼȆǿȈȀǼȊǾȈ Ȁǹǿ ȈȊȃȉǾȇǾȈǾȈ».
2. ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ Ș «İȖțȡȓȞȠȣıĮ ĮȡȤȒ» ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ:
Į) ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ țĮȚ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1.3 ıİ ȠȡȚıȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȫȡĮ ȝĮȢ
ĮȡȝȩįȚĮ ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ (țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǹ Ȓ Ǻ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȚĮ
ȉİȤȞȚțȑȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȝİ ĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ, ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș ʌȡȠĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ,
ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 168/2013țĮȚ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ.
ȕ) ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ıİ ȠȡȚıȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȫȡĮ ȝĮȢ ĮȡȝȩįȚĮ ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ (țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ī).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȚĮ ȉİȤȞȚțȑȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ, ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș
ʌȡȠĲȓȝȘıȘ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 168/2013 țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ.
3. Ǿ ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȘȞ İȖțȡȓȞȠȣıĮ ĮȡȤȒ ĲȠ ıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ, țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșİıȓĮ, ĲȘ ȝȑȡĮ țĮȚ ĲȘȞ ȫȡĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȚİȟĮȤșȠȪȞ ȠȚ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ İʌȚșİȦȡȘĲȒ ʌȠȣ șĮ ĲȚȢ įȚİȟȐȖİȚ.
4. Ǿ ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ įȚİȞİȡȖİȓ ĲȠȣȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ, țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ ıĲȘȞ ǻ.ȉ.ȅ.
șİȦȡȘȝȑȞĮ:
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Į) ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ,
ȕ) ĲȠ įİȜĲȓȠ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ įȠțȚȝȫȞ.
ǵȜĮ ĲĮ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013,
țĮȚ ĲȚȢ İțĲİȜİıĲȚțȑȢ țĮȚ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ʌȡȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 75 ĮȣĲȠȪ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ Ș ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȘȞ «İȖțȡȓȞȠȣıĮ ĮȡȤȒ» ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ
ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ.
5. Ǿ ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȠȣ İȜȑȖȤİȚ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĲȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ ıĲȘȞ ǻ.ȉ.ȅ. ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 1 țĮȚ 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȑȤȠȣȞ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ıĲȠ ʌĮȡİȜșȩȞ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, Ș ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ĮʌȜȫȢ ĮȞĮĳȑȡİȚ ȩĲȚ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮȣĲȐ
ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ. ǹȞĮĳȑȡİȚ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȘȢ İʌȩȝİȞȘȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ Ȓ İʌĮȞİȟȑĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞİȤȠȪȢ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ «įȚĮțĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ȝİșȩįȦȞ) ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ». Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ Ș ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȘȞ «İȖțȡȚĲȚțȒ ĮȡȤȒ» ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ.
6. Ǿ İȖțȡȓȞȠȣıĮ ĮȡȤȒ ȝİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȩȜȠȣ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ, țĮȚ İĳȩıȠȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013 țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ȤȠȡȘȖİȓ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ǼǼ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ
ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ Ș ǻ.ȉ.ȅ. ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓ ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ.
7. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ǻ.ȉ.ȅ. ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
ĮȡȤİȓȠ excel ȝİ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌĮȡĮȜȜĮȖȫȞ/İțįȩıİȦȞ ĲȠȣ ȜȩȖȦ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȝİ Įȡ. ʌȡȦĲ. ȠȚț 73926/4072/17-12-2004 İȖțȪțȜȚȠ ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ. ȉȠ ĮȡȤİȓȠ țĮșȫȢ țĮȚ
ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ excel ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮțĲȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ
https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/mixanografiko-systima-egkriseon-typou-tao/item/7287arxeia-gia-motopodilata-motosikletes-elafra-tetrakykla ĲȠȣ ȊȆ.Ȋ.ȂǼ.
8. ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĳȑȡİȚ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȝİ ĲȚȢ İȖțȡȓıİȚȢ ĲȪʌȠȣ įȚĮĲȐȟİȦȞ.
9. ȈȣȞȠȜȚțȒ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ıĲȘȞ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ įȪȠ ȝȒȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȘȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ, țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȣșȪȞİĲĮȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ, ȑȤİȚ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȞ
ĮțȪȡȦıȘ țĮȚ ĮȡȤİȚȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ȣʌȠȕȠȜȒ ȞȑĮȢ ĮȓĲȘıȘȢ.
10. Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȘȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ıĲȘȞ «İȖțȡȓȞȠȣıĮ ĮȡȤȒ» Ȓ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İʌȓıȘȝȘȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ
ĲȘȢ İȖțȡȓȞȠȣıĮȢ ĮȡȤȒȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȉİȤȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ, șĮ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȦȢ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲĮ ȤȡȠȞȚțȐ ȩȡȚĮ ȚıȤȪȠȢ ıȤİĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ İʌȚșȣȝİȓ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȝİȡȫȞ Ȓ
ȤȦȡȚıĲȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ / țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ĲȘȢ ǼǼ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 168/2013, İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȝȩȞȠȞ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ ıİ ȑȞĮ
ıĲȐįȚȠ.
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿ
ȊʌȩįİȚȖȝĮ ĮȓĲȘıȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțȡȚĲȚțȒ ĮȡȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȑȖțȡȚıȘȢ
ȊʌȩįİȚȖȝĮ ĮȓĲȘıȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțȡȚĲȚțȒ ĮȡȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȑȖțȡȚıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 1.1. ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ǼʌȦȞȣȝȓĮ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ:
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ʌȜȒȡȘȢ):
e-mail:

ȉȘȜȑĳȦȞȠ:

ǼȓįȠȢ ȑȖțȡȚıȘȢ:
Ƒ

ǲȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ǼǼ
(İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ)

Ƒ

ǹȡȤȚțȒ

Ƒ

ǼʌȑțĲĮıȘ/ǹȞĮșİȫȡȘıȘ/ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ/ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ/ǻȚȩȡșȦıȘ

Ƒ

ǱȜȜȠ: __________________________________________
(İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ)

Ƒ

Ȉİ ȑȞĮ ıĲȐįȚȠ

Ƒ Ȉİ įȚĮįȠȤȚțȐ ıĲȐįȚĮ

Ƒ ȂİȚțĲȒ

(ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİȚțĲȒȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ ȞĮ ĮȞĮĳİȡșȠȪȞ ȠȚ İĳĮȡȝȠıĲȑȢ țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ ʌȡȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ)
168/2013 ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ)

ǼʌȓʌİįȠ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ:
Ƒ ȆȜȒȡİȢ

Ƒ ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ

Ƒ ǾȝȚĲİȜȑȢ

ȂȩȞȠȞ ȖȚĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞĮ ȠȤȒȝĮĲĮ, ıȪȞĲȠȝȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ:
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ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ:
Ƒ L1e

Ƒ L2e

Ƒ L3e

Ƒ L1e-A

Ƒ L2e-P

Ƒ L1e-B

Ƒ L2e-U

Ƒ L4e

Ƒ L5e

Ƒ L6e

Ƒ L7e

Ƒ L3e-A1

Ƒ L5e-A

Ƒ L6e-A

Ƒ L7e-A

Ƒ L3e-A2

Ƒ L5e-B

Ƒ L3e-A3

Ƒ L7e-A1
Ƒ L6e-B

Ƒ L7e-A2

Ƒ L6e-BP
Ƒ L6e-BU

Ƒ L3e-AxE

Ƒ L7e-B
Ƒ L7e-B1

Ƒ L3e-AxT

Ƒ L7e-B2
(x = 1, 2 Ȓ 3)

Ƒ L7e-C
Ƒ L7e-BP
Ƒ L7e-BU

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ:
ȉȪʌȠȢ:

ǼȝʌȠȡȚțȒ ȠȞȠȝĮıȓĮ:

ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ:
ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȣ/ʌȜȒȡȠȣȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ:

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:

ȈĲȠȚȤİȓĮ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ *:
ȉȠʌȠșİıȓĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ:
(ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 İȡȖȐıȚȝİȢ ȘȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑȖȖȡĮĳȘ İȞȘȝȑȡȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǻ.ȉ.ȅ.)
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ İʌȚșİȦȡȘĲȒ:

32064

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2384/07.06.2021

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ IIǿ
ǼțĲİȜİıĲȚțȑȢ țĮȚ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ʌȡȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013 țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ XVII ĮȣĲȠȪ, ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ
ȝȑȤȡȚ ıȒȝİȡĮ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İțĲİȜİıĲȚțȑȢ țĮȚ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ʌȡȐȟİȚȢ:
1. Į) ȅ İțĲİȜİıĲȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) 901/2014 ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 18ȘȢ ǿȠȣȜȓȠȣ 2014 ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ ĮȖȠȡȐȢ įȓțȣțȜȦȞ Ȓ ĲȡȓțȣțȜȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ ĲİĲȡȐțȣțȜȦȞ.
ȕ) ȅ İțĲİȜİıĲȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) 2016/1825 ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 6ȘȢ ȈİʌĲİȝȕȡȓȠȣ 2016 ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İțĲİȜİıĲȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 901/2014 ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ ĮȖȠȡȐȢ įȓțȣțȜȦȞ Ȓ ĲȡȓțȣțȜȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲİĲȡȐțȣțȜȦȞ.
Ȗ) ȅ İțĲİȜİıĲȚțȩȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) 2020/239 ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 20ȒȢ ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 2020 ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İțĲİȜİıĲȚțȠȪ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 901/2014 ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ
ȣʌȠįİȚȖȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ ȖȚĮ ĲĮ įȓțȣțȜĮ Ȓ ĲȡȓțȣțȜĮ țĮȚ ĲĮ ĲİĲȡȐțȣțȜĮ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ıĲĮįȓȦȞ Euro 5 țĮȚ Euro 5+.
2. Į) ȅ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) 3/2014 ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 24ȘȢ ȅțĲȦȕȡȓȠȣ 2013 ʌȠȣ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 168/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ įȓțȣțȜȦȞ Ȓ ĲȡȓțȣțȜȦȞ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲİĲȡȐțȣțȜȦȞ.
ȕ) ȅ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) 2016/1824 ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 14ȘȢ ǿȠȣȜȓȠȣ 2016 ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ țĮĲ' İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 3/2014, ĲȠȣ țĮĲ' İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
(ǼǼ) 44/2014 țĮȚ ĲȠȣ țĮĲ' İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 134/2014 ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ, ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ, ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚįȩıİȚȢ ȝȠȞȐįĮȢ ʌȡȩȦıȘȢ.
Ȗ) ȅ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) 44/2014 ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 21ȘȢ ȃȠİȝȕȡȓȠȣ 2013 ȖȚĮ ĲȘ
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ įȓțȣțȜȦȞ Ȓ ĲȡȓțȣțȜȦȞ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲİĲȡȐțȣțȜȦȞ.
į) ȅ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) 2018/295 ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 15ȘȢ ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2017 ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ țĮĲ' İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 44/2014 ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȠȤȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, țĮȚ ĲȠȣ țĮĲ' İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 134/2014 ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚįȩıİȚȢ ȝȠȞȐįĮȢ ʌȡȩȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ
įȓțȣțȜȦȞ Ȓ ĲȡȓțȣțȜȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲİĲȡȐțȣțȜȦȞ.
İ) ȅ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ (ǼǼ) 134/2014 ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȘȢ 16ȘȢ ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2013 ȖȚĮ ĲȘ
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) 168/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚįȩıİȚȢ ȝȠȞȐįĮȢ ʌȡȩȦıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ V.
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 18 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

32065

32066

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2384/07.06.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02023840706210012*

